Zorg

Leerling

Leerkracht

URL’s voor de basisschool
Ictheek
Kleuters
OZCS

www.ictheek.be
http://ozcskleuter.yurls.net/
www.ozcs.org

Nascholing Donche
Ministerie van Onderwijs
Lerarendirect
Katholiek Onderwijs
VVKBaO
Klasse
Sumika
Digikids
Nieuws

www.donche.be
www.ond.vlaanderen.be
www.lerarendirect.be
www.katholiekonderwijs.vlaanderen
www.vvkbao.be
www.klasse.be
www.sumika.be
www.digikids.be
www.krantenkoppen.be

Kleuterschool info
Lerarenlinks.be
Internetwijzer BaO
Schoolbordportaal
Kennisnet
Godsdienstonderwijs.be
Techniek
Webje meerv. intelligentie
Wikiwijs

https://kleutergewijs.wordpress.com/2015/08/
www.lerarenlinks.be
www.internetwijzer-bao.nl
www.schoolbordportaal.nl
www.kennisnet.nl
www.kuleuven.be/thomas
www.techniekinjeklas.nl (kies ontdekdozen)
http://webje.yurls.net
www.wikiwijs.nl, kies po (primair onderwijs)

Digitips
Nabbi
Beeldbank
Webquest
Spreekbeurten
Dierenbibliotheek
Rekenweb
Meester Sipke

www.digitips.be
www.nabbi.be
www.schooltv.nl/beeldbank
www.webkwestie.nl
http://spreekbeurten.info
www.rangerclub.nl/nl/dieren
www.rekenweb.nl
www.meestersipke.nl

Prodia
Let Op
Steunpuntgok
Nieuwsbrief taal en onderwijs
Eurekaonderwijs
Hoogbegaafd
Bekina
Sprankel
Zit stil
Adibib

www.prodiagnostiek.be
www.letop.be
www.steunpuntgok.be (wordt niet aangevuld)
http://cteno.be/startpagina (goede nieuwsbrief op de site)
www.eurekaonderwijs.be
www.hoogbegaafdvlaanderen.be
www.bekina.org
www.sprankel.be
www.zitstil.be
https://www.adibib.be/
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Iedereen

ik kan, ik wil

Klas 1 – 2 - 3

Eindtermen ICT – Leerplan Mediaopvoeding

ik oefen

ik werk veilig, ik
draag zorg voor

3. kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde
leeromgeving.
4. kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde
leeromgeving
5. kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

ik leer
ik maak

Klas 4 – 5 - 6

De leerlingen
1. hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te
gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2. gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

ik zoek op
ik stel voor
ik communiceer

6. kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie
opzoeken, verwerken en bewaren.
7. kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan
anderen.
8. kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en
doelmatige manier te communiceren.

Eindtermen ICT: www.ond.vlaanderen.be/curriculum
Bij Basisonderwijs klik op “Lager onderwijs”, bij leergebiedoverschrijdend klik op “ICT”

Leerplan Mediaopvoeding: www.vvkbao.be
Kies in het menu Pedagogisch-Didactisch > Leerplannen > Mediaopvoeding
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